Szanowni Państwo,
Forum Polskich Szkół w Holandii to stowarzyszenie, które działa od 25 lat na rzecz oświaty polonijnej w Holandii. W
roku 2020 świętować będziemy dwa ważne wydarzenia – w październiku srebrny jubileusz, czyli 25 lat istnienia FPSN,
a w marcu XX Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci Wierszowisko.
FPSN zrzesza i wspiera działalność 20 szkół społecznych z Holandii, w których uczy się blisko 1000 uczniów.
Organizujemy wydarzenia dla dzieci takie jak Wierszowisko, Polonijny Dzień Dwujęzyczności, konkursy m.in.
plastyczny i międzynarodowy konkurs fotograficzny , a także szkolenia doskonalące, warsztaty i spotkania dla
nauczycieli polonijnych. Pracujemy na zasadzie wolontariatu, a nasza działalność nie ma stałego finansowania.
Organizujemy nasze wydarzenia w oparciu o dotacje z projektów polonijnych oraz darowizny sponsorów.
Wierszowisko to największe polonijne wydarzenie kulturalne dla polonijnych uczniów z Holandii odbywające się co
roku. XX Festwial Poezji Polskiej dla dzieci Wierszowisko będzie miał miejsce 22 marca 2020 roku w teatrze ‘t
Mozaïek w Wijchen. Na scenie spodziewamy się ponad 100 dzieci z całego kraju. Wydarzenie jest niekomercyjne,
organizowane przez wolontariuszy, tworzone z pasją i dla idei, z myślą o polonijnych dzieciach.
Festiwal wspierany jest przez organizacje i media polonijne oraz polskie. W jury Wierszowiska obok przedstawicieli
ambasady i konsulatu zasiądą osoby znane w kręgach oświatowo-kulturalnych w Holandii, a także goście z zagranicy.
Co roku zapraszamy znane i lubiane osoby – polskich pisarzy, aktorów, reżyserów. Zależy nam na odpwiedniej
oprawie konkursu, na wysokim prestiżu imprezy, aby występujące dzieci poczuły, że uczestniczą w czymś
wyjątkowym, ważnym i aby chciały na Wierszowisko wracać co rok, uczyć się polskich wierszy i rozwijać swoją
polszczyznę.
Jubileuszowa edycja festiwalu zasługuje na wyjątkową oprawę, a ta wymaga odpowiednich funduszy. Dlatego też
prosimy o wparcie naszej działalności oraz do współpracy.
Na naszej stronie www.fpsn.nl znajdują się przygotowane przez nas pakiety sponsorskie.
Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i inne warunki
reklama@wierszowisko.com lub info@fpsn.nl i współpracy z nami.
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Zapraszamy

Z nadzieją na pozytywną reakcję.
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